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إن األمر رقم 01-07المؤرخ في  14ماررس  ،2007المتعلق



المحظورات :

ببعض الوظائف والمناصب،
بتضارب المصالح واإلللتزامات الخاصة ض

ي
التنافي
باإلضاافة إلى حاالت

ف
تھدف إلى الوقاية من تضارب المصالح التي تعني
يشكل أداة قانونية

التشريععية والتنظيمية المعمول ببھا ،فقد نص األمر  01-07على نوعين

األعوان العموميين الذيين يمكن أن يوظفوا خالل وبعد ممارستھم

من الممحظورات )مطلقة و مؤقتتة(

لمسئوليات عمومية.

التطبيق:
ق
مجال



األمر  01-07األعوان العمموميون الذين يشغلون
ر
يخضع إلى أحكام
على مستوى:
مناصب عليا في الدولة أو يعملون كإطارات ى

•

المنصوص عليھا في النصوص

شاط:
أثناء ممارسة النش

على منع األعوان
نصت المادة الثانية ) (02من األمر رقم  07-01لى
العمومميين المذكورين سالفا ن
من اكتساب ،سواء باسمھم أو باسم الغير،
المؤسسات التي يمارسون
ت
داخل ووخارج البالد ،مصالح لددى الھيئات أو
صفقات أو قدموا لھا
ت
عليھا الرقابة أو اإلشراف أو التي ابرموا معھا

حاالت التننافي
ح
و
صالح
ضارب المص
تض



المؤسسات وواإلدارات العمومية ؛



الھيئات العموومية ؛



المؤسسات اإلقتصادية العمومية ؛



الدولة  %50من رأسمالھا
لة
الشركات الممختلطة التي تملك
على األقل؛



سلطات الض
ضبط أو أي ھيئة تقوم بممھام الضبط أو الرقابة
أو التحكيم

استشاررات لغرض إبرام صفقة.
•

بمھمة:
ة
ممارسة النشاط أو القيام
ة
عند نھاية

ونصت المادة الثالثة ) (03من نفس األمر على منع الشاغلين
للمناص
صب المذكورة أعاله مماررسة أي نشاط مھني أو تققديم استشارة أو
الحصوول على مصالح مباشررة أو غير مباشرة لممدة سنتين لدى
شراف أو التي
سوا عليھا الرقابة أو اإلش
سات التي سبق أن مارس
المؤسس
ابرموا معھا صفقات أو قدموا لھا استشارات لغرض إببرام صفقة وكذا



صريح:
االلتزام بالتص

لدى الممؤسسات األخرى التي تممارس نفس النشاط.

في المادة  3من األمر
عقب انقضاء مدة سنتيين المنصوص عليھا ي
 07-01يلتزم الشخص المعني ،الذي يرغب ي
في ممارسة نشاط مھني
أو تقديم استشارات أو الحصول على مصالح للدى المؤسسات المشار
سنوات متتالية.
إليھا أعاله ،بتقديم تصرييح مكتوب خالل ثالث س

w
www.onplc.org.dz

 يتعررض كل من خرق أحكام المادتين  2و 3من األمر

التصريح ،خالل أجل شھر من تتاريخ عودته لمباشرة
،
يتم تقديم ھذا

عقوبة الحبس من 6
ة
 01-07المؤرخ في أول ممارس  2007إلى

النشاط ،لدى كل من الھيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

 30دج
 100 000إلى 00 000
إلى  12شھرا وغرامة من 0

وحسب الحالة إما لدى آآخر ھيئة مستخدمة أو اللسلطة المكلفة بالوظيفة
الھيئة 14 :شارع سويداني بوجممعة المرادية – الجزائر
ة
عنوان



العقوبات:

العمومية.

فيعاقب بغرامة مالية
 أما من يخالف أحكام المادة  4من نفس األمر قب
 500دج .
من  200.000إلى 0.000

